
 
 

YAŞAYAN
KAMPÜS

Ulaşım

Sakarya Üniversitesinde fakültelerin çoğu Esentepe’de yer alan merkez 

kampüste bulunmaktadır. Sapanca Gölü manzarasına sahip olan Esentepe 

Kampüsü şehrin yeni cazibe merkezi olan Serdivan’da yer almaktadır.

Konaklama

Sakarya’da öğrencilerin konaklaması için çok farklı seçenekler bulunmaktadır. 

Devlet yurtlarının yanında, kampüs yakınlarında çok sayıda özel yurt da 

mevcuttur.

Yiyecek

Öğrenci yemekhanesinde sunulan yemekler uzman diyetisyenler 

danışmanlığında kalori ihtiyaçları hesaplanarak, uluslararası standartlarda 

hazırlanmaktadır ve aylık olarak duyurulmaktadır. Öğrenciler yemek kartlarını 

kullanabildikleri yemekhanelerde uygun fiyatlarla yemek yiyebilmektedirler. 

Öğrencilere çeşitli öğle ve akşam yemeği seçenekleri sunulmakta olup, 

merkezi kafeterya ve sayısız kafede yemek yiyebilmek de mümkündür. 

Sağlık

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde tüm gün boyunca hizmet veren 

Mediko Sosyal Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezde acil sağlık hizmetleri ve 

çeşitli branşlarda poliklinik hizmetleri verilmektedir. Genel Sağlık Sigortasına 

sahip olan tüm öğrenciler bu hizmetlerden ücretsiz yararlanabilmektedir.

Kütüphane

Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 10.000 m2lik alanda, aynı anda 

1300 kişiye hizmet sunabilmektedir. 250.000’den fazla basılı kaynağa ve 

yaklaşık 6 milyon elektronik kaynağa 7 gün 24 saat ulaşabilmek mümkündür.

Bilişim Hizmetleri

Sakarya Üniversitesi Kampüsü içerisinde öğrencilerin Wi-Fi ve bilgisayar 

laboratuvarlarına erişimleri mümkündür. Üstelik, öğrenciler ödünç laptop 

alabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler, SABİS sistemi sayesinde  eğitim 

süreçleriyle ilgili tüm işlemleri çevrimiçi olarak gerçekleştirebilmektedirler.

Spor Tesisleri

Öğrencilerin ders dışında kalan vakitlerini verimli bir şekilde kullanabilmeleri 

için kampüs içerisinde; kapalı spor salonu, step aerobic salonu, fitness 

merkezi, tenis kortu, futbol sahası, basketbol sahası, kum voleybol sahası, 

koşu parkuru ve tırmanma parkuru gibi çeşitli spor tesisleri bulunmaktadır. 

Üniversitedeki çeşitli öğrenci grupları futbol, Amerikan futbolu, basketbol, 

voleybol, hentbol, karate, tekvando, judo, güreş, masa tenisi, badminton, 

dağcılık, kürek çekme, boks ve tenis gibi çok sayıda değişik spor alanında 

faaliyet göstermektedir. Her sene öğrencilerin ve çalışanların katılımıyla 

gerçekleştirilen futbol, basketbol, voleybol, bilardo, masa tenisi ve satranç 

turnuvaları düzenlenmektedir.

Banka ve Postane Hizmetleri

Esentepe Kampüsü’nde 7/24 hizmet veren farklı bankalara ait çok sayıda 

bankamatik bulunmasının yanı sıra Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat

Bankası ve PTT şubeleri de bulunmaktadır.

Harç Ücretleri

Sakarya Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Eğitim ücretleri devlet 

tarafından belirlenmektedir. Özel üniversiteler ile mukayese edildiğinde eğitim 

ücretleri oldukça makuldür. İkinci öğretim, uzaktan öğretim lisans programları 

ve tezsiz yüksek lisans programları için harç ücretleri değişkenlik 

gösterebilmektedir.

Harç ücretleri Türk Lirası ile ödenmektedir. Fiyatlar güncel kurlara göre 

değişkenlik gösterebilmektedir. ‘Türkiye Bursu’ ile Türkiye’de öğrenim gören 

öğrenciler harç ücreti ödemez. 

 

Öğretim Dili

Sakarya Üniversitesinde öğretim dili genel olarak Türkçe olup, Yazılım 

Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve İşletme programları 

İngilizce dilinde eğitim vermektedir. Başvuran adaylar bu bölümler dışında 

Türkçe yeterlilik seviyelerini belgelendirmek zorundadırlar. Öğrencilerin 

Yunus Emre Enstitüsü veya belirli üniversitelerin Türkçe Öğretim 

Merkezlerinden (TÖMER)  alacakları belgeler kabul edilmektedir. Bu belgeleri 

sunamayan adaylar Sakarya Üniversitesi TÖMER tarafından yapılacak olan 

Türkçe Yeterlilik Sınavına katılmak zorundadırlar.

İngilizce Hazırlık Sınıfı 

Sakarya Üniversitesinde İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır. İngilizce 

hazırlık sınıfı 2 dönemden oluşmaktadır. İngilizce hazırlık sınıfına kayıt olan 

öğrenciler farklı seviyelerde okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini 

edinmeleri için bilgisayar destekli yoğun dil programlarına alınmaktadır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilere hem akademik hem de iş 

yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil becerilerini kazandırmaktadır.

Değişim Programları

Sakarya Üniversitesinde Erasmus, Mevlana ve Farabi Öğrenci Değişim 

Programları mevcuttur. Öğrenciler, Avrupa ülkelerindeki çeşitli 

üniversitelerde Erasmus programı çerçevesinde eğitim alabilmektedirler. 

Mevlana programı, öğrencilerin Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerindeki 

üniversitelerle değişim yapmalarını sağlamaktadır. Farabi programı ise 

Türkiye’deki üniversiteler arasında öğrenci değişimi sağlayan programdır. Bu 

program, öğrencilerin Türkiye’deki herhangi bir üniversitede bir dönem için 

eğitim hayatlarına devam etmelerine imkân sağlamaktadır.

Çift Anadal

Genel not ortalaması ve diğer koşullar açısından yeterli olan öğrenciler, iki 

farklı programdan aynı anda ders alma ve çift diploma sahibi olma olanağına 

sahiptirler.
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